Kudlanka

DÄšTI ULICE
PÃ¡tek, 03 srpen 2007

Kudlanko a kudlanky, máme v domÄ› rodinu, která mÄ› &scaron;tve. V podstatÄ› parazituje na nás v&scaron;ech
ostatních. Bydlíme v niÅ¾&scaron;ím paneláku, takÅ¾e se v&scaron;ichni známe a vidíme si nejen do talíÅ™e. StejnÄ› tak si
v&scaron;ichni pomáháme, kdyÅ¾ je potÅ™eba. Ale tohle uÅ¾ pÅ™estává být pomocí. Jedná se totiÅ¾ o dvÄ› dÄ›ti.
Je to chlapec a dÄ›vÄ•e, pÄ›t a osm let. Jak podle vÄ›ku vidno, do &scaron;koly chodí jen dÄ›vÄ•e. My máme také osmiletou
dokonce chodí s tou jejich do tÅ™ídy. A v tom je ten problém. ProstÄ› ze &scaron;koly jdou rovnou k nám, Zuzanka si
vÄ›t&scaron;inou pÅ™ivede i bratra, kterého má na hlídání. A jsou u nás nebo tady nÄ›kde do veÄ•era. Tím myslím v okolí
domu, nebo u nÄ›koho jiného. No, a kdyÅ¾ je svaÄ•ina, dáváte tomu va&scaron;emu dítÄ›ti, nedejte jim, kdyÅ¾ vidíte hladové
oÄ•i. A tak to jde vÄ›t&scaron;inu roku.
TeÄ• jsou prázdniny, takÅ¾e dÄ›ti jsou na ulici vlastnÄ› celý den. Nejsou nÄ›jak
zvlá&scaron;tÄ› zlobivé, ale vadí mi pÅ™ístup jejich rodiÄ•Å¯. PÅ™itom se nejedná o Å¾ádnou rodinu, která by na tom byla nÄ›
&scaron;patnÄ›, tak na stejno s ostatními. Snad to neni zcela v poÅ™ádku mezi nimi, ale ani to nejde Å™íct, Å¾e by bylo nÄ›co
extra. Jen mi vadí ty jejich dÄ›ti, které uÅ¾ jsou vyloÅ¾enÄ› navyklé si Å™íct komukoliv o cokoliv. Ne Å¾e by to dÄ›laly schváln
ne, ale prostÄ› doma toho moc nenajdou.
Ov&scaron;em uÅ¾ se to za tÄ›ch pár let nÄ›jak zvyklo. Ono to taky není jen s
jídlem, je to obleÄ•ení (kdyÅ¾ je venku zima a dÄ›ti jsou &scaron;patnÄ› obleÄ•ené, tak jim vÅ¾dycky nÄ›kdo nÄ›co dá), jsou to
hraÄ•ky, které se jim líbí. Ono toho není nikdy moc, ale je to stále a prostÄ› mÄ› to vÄ•era uÅ¾ na&scaron;tvalo.
PÅ™emý&scaron;lela jsem o tom, jak jim to Å™íct, ale nevím jak. Zase nÄ›jaký vyloÅ¾enÄ› sociální pÅ™ípad nejsou. Ale nechc
pohádat a Å¾e by to hádkou skonÄ•ilo, to je jasné. A zase si Å™íkám, Å¾e ty dÄ›ti za rodiÄ•e nemÅ¯Å¾ou. Zdenka
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